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(Блиц, 24.11.2010)  

  

Сведок сам да је екстрапрофит наплаћен 2001. године и да су такозвани Милошевићеви
тајкуни платили колико је тражила тадашња власт. Лицемерно је од Бориса Тадића да
их сада упозорава на то како су стекли ту имовину. Или он можда хоће да каже да је
некоме дозвољено да не плати екстрапрофит, а није због тога отишао у затвор - каже у
интервјуу за „Блиц” Томислав Николић, лидер Српске напредне странке.

  

Коментаришући поруку Милана Бека упућену председнику Србије Борису Тадићу да
најпре богати људи из ДС треба да дају део капитала држави, а тек онда тајкуни,
Николић оцењује да је „Беко мислио на богате људе из Тадићевог окружења који имају
директне уговоре са јавним предузећима”.

  

- Милан Беко је мој пријатељ. Годину дана га нисам чуо и видео јер нећу да му стајем на
муку. Знам да све то прате и прислушкују и да би тог дана кренули потпуно да га униште.

  
  

Милан Беко је мој пријатељ. Годину дана га нисам чуо и видео јер нећу да му стајем на
муку.

    

Зар нисте и ви позвали богате људе да помогну?

  

- Ја сам позвао богате људе да се осврну око себе и виде у каквој сиротињској земљи
остварују профит и поделе га са сиротињом. За разлику од Тадића, не мешам се у то
како су они то стекли, зато што су то биле дужне све власти до сада да ураде. Немам
ништа против богатих људи, не желим да угрозимо фирме које запошљавају хиљаде
радника, а раде у складу са законом и прописима. На удару треба да буду криминалци, а
не богати људи. Тадићева порука да се не играју с њим је бахата јер шта ако после тога
остане без посла још 200.000-300.000 запослених? Или можда хоће да их на овај начин
натера да продају сву имовину странцима?
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У владајућој коалицији оптужују вас да сте као једини економски план за Србију
смислили да буџет пуните парама од кауције различитих бегунаца са Интерполових
потерница?

  

- Питање је злонамерно. Али, када будем у прилици, нећу избећи кауције. Не бојим се да
се врате у земљу они који су побегли, јер се не плашим њиховог сведочења. Шта би нам
фалило да узмемо пет милиона евра од Станка Суботића да изградимо Краљево?

  

Зашто се у споразуму ваше коалиције не наводи као принцип сарадња са Хагом
када тврдите да сте за европске интеграције?

  

- Зашто да потенцирам да је сарадња са Хашким трубуналом основни услов за улазак
Србије у ЕУ? Ваљда је то бар јасно. Наравно, у мери у којој је то могуће. Најпре, треба да
се омогући да се ти људи тамо бране, а не да их представимо као унапред осуђене.
Затим, ако Тадић не може да ухапси Младића, па ваљда мени нико неће рећи – „мораш!”
Знам да би Тадић драге воље ухапсио Младића. То би му био одлучујући адут да ЕУ
потпуно стане на његову страну и више ни не помиње СНС.

  
  

Немам ништа против богатих људи, не желим да угрозимо фирме које запошљавају
хиљаде радника, а раде у складу са законом и прописима. На удару треба да буду
криминалци, а не богати људи.

    

Да ли бисте ви драге воље ухапсили Ратка Младића?

  

- Не бих то учинио драге воље, али бих морао да испуним обавезу.

  

Како сада стојите у односу на ДС према истраживањима?
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- Према последњем истраживању, били смо пет одсто јачи од њих.

  

Шта је иницирало да се одлучите да организујете митинг и када ће бити одржан?

  

- Тај митинг ће бити последња опомена онима који чују, виде и имају разума, а седе у
владајућој већини да Србији морају да обезбеде изборе. Много је воде протекло од
прошлих избора. Ово није нормална ситуација. Овде из дана у дан људи остају гладни.
Ситуација у друштву је изузетно лоша, а сва одговорност за хаос у друштву је на власти.
Очекујемо да се огласе сви који су незадовољни. Митинг веома озбиљно припремамо и
требало би да буде одржан за два месеца.

  

Плашите ли се да би митинг могао да се заврши ломљењем Београда?

  

- Неће се тако завршити. Договорићемо се са представницима МУП шта је наш, а шта
њихов задатак. Нека нас не туку и нека нас пусте да одржимо митинг, па неће бити
проблема. Али, ако улете на мене сузавцем као на прошлом митингу СРС, ко зна шта ће
бити. Ја још једном сузавац у груди нећу да добијем. Борислав Пелевић још једном неће
да добије метак у главу, то вам гарантујем. Односно, то неће проћи без последица.

  

Ваши партнери кажу да је јасно да ћете после наредних избора ви бити премијер.
Имате ли ви у глави макар скицу будуће владе? 

  

- Немам. Али, као да је нека функција бити министар? Погледајте ко је сада министар
правде? Није имао ни три процеса у животу.

  
  

Доста је било звучних имена, потребни су стручњаци. Треба да, када победимо на
изборима, седнемо као озбиљни људи сви из коалиције и одлучимо ко ће бити у влади.

    

Да ли имате неких нових звучних имена у странци, која чувате за изборе?
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- Доста је било звучних имена, потребни су стручњаци. Треба да, када победимо на
изборима, седнемо као озбиљни људи сви из коалиције и одлучимо ко ће бити у влади.

  

Речено је да вам се за сарадњу не јавља само СВМ, него и Бошњаци. Ко је у питању,
Расим Љајић, Сулејман Угљанин или Муамер Зукорлић?

  

- С Расимом Љајићем имамо бољу сарадњу него с Угљанином. Са Љајићем имамо
коалицију у Пријепољу и то функционише добро. Љајић је послао представника на нашу
скупштуну и на обележавање двогодишњице. Зукорлић је за мене ирелевантна личност
у политици. Немам ништа против да националне мањине имају сарадњу са влашћу и када
позовем СВМ и неке друге странке, ја их не зовем да се сада опредељују за нас. Зовем
их да се определе за Србију. тако што ће после избора бити с оним блоком који је јачи.
Није лако сада успротивити се ДС-у, мислим да је СВМ то осетио.

  

(Разговр водио М. Малеш)
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